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2020 - Året som blev annorlunda.
Man kan verkligen fundera till om det skall vara 
så här i fortsättningen. Nu har det gått ett drygt 
halvår sedan mars månad då vi fick olika restrik-
tioner och förhållningsorder. Vi ska hålla fysisk 
distans men inte social, vi skall tvätta händer 
och hålla avstånd. Nu börjar det ju ändå lätta då 
smittspridningen har avtagit och den första ok-
tober får vi också besöka våra äldreboenden.

Själv har jag när jag skriver detta varit ampute-
rad i precis 11 månader, det blev en annorlunda 
tillvaro men också ett nytt liv utan mängder av 
starka värktabletter och antibiotika. Så det passar 
bra för mig att nu i oktober fira tacksägelsedag, 
ett år med förändring där jag får känna en ny 
tacksamhet till livet. 

Detta höstnummer av tidningen är lite tunnare 
än vanligt på grund av olika omständigheter, bl a 
att en del samlingar har blivit inställda. Vi vill 
ändå ge ut en tidning som får vara en hälsning 
från sommaren och som också andas lite hopp 
och tacksamhet.

Tacka Herren ty han är god, hans nåd varar för 
evigt….

Peder Fohlin

Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom  EFS på Gotland sker i samarbete med   

Sensus Studieförbund.
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Denna vår och sommar har varit en besynnerlig 
tid. Det har varit svårt för många. I synnerhet 
dem av oss som fyllt 70 och dem av oss som är 
multi-sjuka. Oron för smitta har skapat isolering. 
Det har i sin tur lett till ytterligare lidanden utöver 
virussjukdomen.

Det är enkelt att tacka Gud när det går oss 
väl. Att kunna tacka för sjukdom, lidande och 
prövning däremot, kan inte många av oss. Vi ber 
i Herrens bön om att få slippa prövningar och 
frestelser. Vi hoppas att Gud ska bönhöra oss så 
att vi undkommer skada och farlighet. Men när 
vi drabbas är det lätt att misströsta och ge upp 
modet. 

I vår svenska psalmbok finns det många psalmer 
med verser som börjar med ordet ”tack”. En av 
dessa är psalm 261 ”Tack, min Gud”. Den är 
författad av August Ludvig Storm, som levde 
1862-1914. Storm var överstelöjtnant och 
finanssekreterare i svenska Frälsningsarmén. 
Vid 37 års ålder drabbades han av en svår 
ryggmärgsskada, men fortsatte ändå sitt arbete 
som finanssekreterare. Det sägs att ingen någonsin 
hörde honom klaga. Han var lycklig, trots sin 
skada, och deltog i Frälsningsarméns möten med 
böner, tal och Halleluja-rop. 

Varje mening i hela psalmen börjar med ordet 
”tack”. Tack för allt som Gud ger och tack för att 
vi får vara en del av allt detta. Psalmförfattaren 

tackar för det som är positivt, men också 
förhållandevis ofta tackar han också för det som 
vi vanligtvis uppfattar som negativt: ”Tack för vad 
jag ej förstår”, ”Tack för vad jag icke får”, ”Tack 
för prövningar och strider”, ”Tack för hopp som 
slagit fel” m.fl. 

Att tacka vår Herre i stunder av framgång och 
lycka är inte svårt, även om vi kan glömma 
att göra det. Men att tacka för sådant vi inte 
omedelbart finner behagligt eller positivt är 
mycket svårare. Att som August Ludvig Storm 
kunna tacka Gud i smärta och vedermödor är 
en sann utmaning. I svårigheter som vi möter i 
livet kan Gud omforma oss: vi kan få upptäcka 
sidor och egenskaper hos oss själva som vi aldrig 
tidigare sett, få erfara att Gud går med oss och bär 
oss genom våra bekymmer. 

I sista versen i psalm 261 finns strofen ”Tack 
för kors och tack för plåga.” Kanske var det just 
dessa ord som formade psalmdiktare Storms 
livsförståelse. I pandemitider kan också vi 
använda oss av dessa ord för tröst. Inte bara att 
tacka för att Jesus gick korsets väg, utan också för 
vår egen väg med kors och plåga. För visst har 
Jesus vunnit seger över synd och död och vi är 
kallade att vandra i hans fotspår. För vi tror och 
litar på att evigheten väntar. Såsom de sista orden 
i psalm 261 säger: ”Tack för allt i evighet!” 

BETRAKTELSEN

Tack för allt min Gud

Ulf Kundler Ridderstedt  
präst i Väskinde församling
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Solsken - Gemenskap – Cykla – Trött –  
Ont – Kämpar – Mygg – Glass – Grilla – 
Bada – Pyttipanna – Vänskap – Härligt !

Ja det var en del av dom ord vi försökte 
”samla ihop” lägret med innan vi åkte 
hem från Fårö. Det blev ett lite annor-
lunda scoutläger i år. Vi skulle ju ha åkt 
till det stora patrullrikslägret på Vässarö, 
men det lägret blev inställt som så mycket 
annat denna sommar. Men ett litet scout-
läger blev det nu på Fårö för oss och vi 
hade väldigt roligt när vi badade, spelade 
brännboll, hade Robinsontävlingar, läger-
bål m m.

Vi var sammanlagt 17 glada scouter och 
ledare och en av lägerdagarna kom det 
också ut ett gäng spårarscouter med fa-
miljer och var med på lägret. Nu ser vi 
fram emot att få åka på ett fastlandsläger 
nästa sommar!

Scoutläger på Fårö

Gunnel Fohlin

Åhej! Dragkamp var en av  
Robinsontävlingarna vid stranden.

Lauterhorn på 
Fårö. En liten paus 
på väg till rauk-
fältet.
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Syföreningen i Sanda fyllde 170 år!

Fr v ser vi Kerstin Andersson, Gerd Larsson, Stina Larsson och Gunvor Malmros och sittande i 
mitten Ellen Wallin. Birgitta Welander är också med i syföreningen, men var inte med på jubiléet.

Hela gänget står här redo att cykla iväg.

Vill du se bilderna i färg?
Gå in på www.efsgotland.com
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Sista helgen i augusti hölls i Fole missionshus 
välbesökta möten med temat ”Människor 
och samhällen förvandlade av Jesus”.  
EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem 
var talare, Gunilla och Johan Sigvardsson var 
sångare och Ulf Kundler Ridderstedt ledde 
mötena och var också med som pianist.

Sommarkonferens i Fole

Kerstin Oderhem

Johan och Gunilla Sigvardsson, i bakgrunden  
Ulf Kundler Ridderstedt vid pianot.
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När jag var på sommarkonferensen på 
Gotland talade jag över Markus 1:9-11 och 
om EFS vision, Människor och samhällen 
förvandlade av Jesus.

Jesus börjar sin offentliga tjänst med att låta 
sig döpas av Johannes. Det står i texten, ”När 
han steg upp ur vattnet såg han himlen dela 
sig och Anden komma ner över honom som 
en duva. Och en röst hördes från himlen: 
Du är min älskade min utvalde.” I en annan 
bibelöversättning är det översatt, Du är min 
älskade Son. Jag har min glädje i dig.

Har du tänkt på vad ord kan göra med 
ditt liv. Vi människor både sårar och lyfter 
varandra med våra ord. I texten får Jesus höra 
sin pappas ord och hur han talar kärlek till 
sin son. Jag älskar dig, säger Gud Fader. Där 
får Jesus får sin identitet bekräftad av Fadern. 
Han säger du är… han säger inte, när du 
gör… så är du min älskade, utan du är.

Dopet ger Jesus en erfarenhet, en förankring 
som för all framtid gör honom fri. Allt vad 
Jesus nu kommer att säga eller göra har sin 
grund i att han vet att han är den älskade. 
Huruvida han kommer bli uppskattad av 
andra eller inte kommer inte göra något till 
hans värde. 

Vi kan ha olika relation till våra jordiska 
pappor och mammor och ibland komplicerar 
de relationerna vår Gudsbild. Att vi liksom 
gör likhetstecken med den bild vi har av hur 
en pappa är och hurdan Gud är. Bibeln vill 
ge oss en annan berättelse, med ett enormt 
djup. I Guds Fadershjärta ligger allt vad det 
innebär av att vara förälder, Gud vill sitt 
barns bästa, ge råd och undervisning och vara 
den som är ditt ursprung. Precis som Jesus i 
dopet får höra att han är den älskade vill Gud 
Fader säga det till dig varje dag. 

Om du bär med dig en historia av sår, av att 
känna dig oälskad, finns det en annan iden-
titet hos Gud. Han säger inte jag älskar dig 
för att du gör. Han säger jag älskar dig för 
att jag har skapat dig och ville ditt liv. Det är 
grunden för din identitet och för ditt värde.

Jesus lever och agerar utifrån den utgångs-
punkten och tänk om vi fick öva på samma 
sak. Leva i att vara den älskade, att påminna 
oss om att Gud Faders hjärta gläder sig över 
dig.

Temat, Människor och samhällen förvand-
lade av Jesus är inte något som händer för 
att det är något vi bestämt, utan för att det 
ligger på Guds hjärta. Han har först älskat 
dig. Jesus har visat oss genom sitt liv, hur stor 
faderns kärlek är för oss. Den är den grund 
och den botten vi står på. Det är en trotsig 
kärlek som tror att det som verkar hopplöst 
är möjligt

Vad skulle hända om vi började leva våra liv 
utifrån identiteten att vara Faderns älskade? 
När jag känner mig osedd, misslyckad, pin-
sam, rädd, när framtiden skakar, eller när du 
saknar framtidstro – stanna upp, se upp till 
Fadern, Säg jag är ditt barn. Jag är ditt barn.

Carl Olof Rosenius skrev en sång 1848 och 
den börjar så här:

Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!
Guds barn jag är!
För vem skall jag säga min glädje?
För Gud vill jag säga min glädje.
(Sions Toner nr 379)

Förvandlade av Jesus!

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS 
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bibel läsnings
plan

Oktober    
1 Jak 2:17–18   
2 Nah 1:3   
3 1 Mos 1:27–28   
4 1 Mos 9:8–11  Den helige Mikaels dag 
5 1 Mos 12:1–3   
6 2 Sam 7:10–11   
7 Ps 146:7–10   
8 Hab 1:1–4   
9 Est 4:14   
10 Mik 6:6–8   
11 Jes 42:1–4  Tacksägelsedagen 
12 Luk 4:16–19   
13 Luk 15:3–7   
14	 Matt	28:16–20	 	 	
15 Apg 4:18–20   
16 2 Kor 2:14   
17 Kol 1:3–6   
18 2 Krön 29:11  19 e trefaldighet 
19 1 Kor 15:58   
Ett	budskap	till	vänner	–	Välformulerade	brev	från	aposteln	Johannes,	brev	som	uppmuntrar	till	tro.	 	
20 2 Joh 1:1–3   
21 2 Joh 1:4–6   
22 2 Joh 1:7–9   
23 3 Joh 1:2–4   
24 3 Joh 1:5–8   
25 3 Joh 1:11  20 e trefaldighet 
Fruktbarhetens	välsignelse	–	Temat	“fruktbarhet”	utforskas:	vad	händer	när	Gud	verkar	i	våra	liv?		 	
26 Ps 1:1–3   
27 Ps 92:13–16   
28 Jes 27:2–3   
29 Hes 36:9–11   
30 Ps 107:33–38   
31 2 Kor 3:18  Alla Helgons dag 
November	 	 	 	
1 Joh 15:5–8  Allhelgonadagen 
2 Rom 12:1–2   
3 Kol 3:12–14   
4	 Gal	5:22–23	 	 	
5 Jak 3:17–18   
6 Ef 4:29–32   
7 2 Pet 1:5–8   
8 2 Kor 9:6–8  22 e trefaldighet 
9	 Gal	2:20	 	 	
10 Fil 3:10–12   
11 1 Kor 1:6–9   
12 Ef 1:15–17   
13 Kol 1:9–12   
14 2 Tim 4:7–8   
En	vision	av	himlen	–	Beskrivningar	av	en	brusten	värld	som	görs	ny	och	om	det	kristna	hoppet	om	uppstån-
delse.	 	 	 	
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Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2020

Copyright Svenska Bibelsällskapet

15 Jes 65:17–19  Sönd före domsöndagen 
16 Jes 61:4   
17 Jes 49:8   
18 Joh 11:25–27   
19 Joh 14:1–4   
20 Luk 24:25–27   
21 Luk 24:32–34   
22 1 Thess 4:13–14  Domsöndagen 
23 1 Pet 1:3–5   
24 1 Kor 15:19–20   
25 1 Kor 15:42–44   
26 1 Kor 15:51–53   
27 2 Kor 5:1   
28 Fil 3:20–21   
29	 Kol	3:1–4	 	 1	i	advent	
30	 Matt	6:19–21	 	 	
December    
1 2 Pet 3:10–13   
2 Upp 7:9–10   
3 Upp 21:22–27   
4 Upp 22:1–2   
Inkarnation	–	Adventstiden:	en	tid	att	begrunda	det	fantastiska	i	att	Jesus	blir	människa.	 	
5 Joh 1:10–13   
6	 Gal	4:4–6	 	 2	i	advent	
7 Ef 1:3–5   
8	 Matt	1:18–21	 	 	
9 Joh 1:18   
10 Jes 11:2   
11 Luk 1:30–33   
12 Jes 7:14   
13	 Luk	1:46–50	 	 3	i	advent	
14 Luk 2:4–7   
15	 Matt	2:1–2	 	 	
16 Mik 2:3–6   
17 Luk 2:8–11   
18 Luk 2:12–15   
19 Luk 2:27–32   
20	 Luk	2:36–38	 	 4	i	advent	
21 2 Kor 8:9   
22 1 Tim 3:16   
23 Jes 9:1–2   
24	 Jes	9:6	 	 Julafton	
Välsignelse	–	Läsningar	i	slutet	av	året	som	innehåller	de	sista	orden	som	Jesus	talade	till	sina	lärjungar	
omedelbart	före	och	efter	sin	död	och	uppståndelse.	 	 	 	
25 Joh 14:5–7  Juldagen 
26	 Joh	14:15–19	 	 Annandag	jul	
27 Joh 15:9–14   
28	 Matt	28:18–20	 	 	
29 Luk 24:50–53   
30 Upp 1:7–8   
31	 Matt	6:9–13	 	 	
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Varje vecka (utom under sommaren) ut-
kommer Gotland Gratistidning till alla 
hushåll på Gotland. I den så återfinner 
vi ”Tankar inför helgen”, skrivna av 
Gösta Degerman, pensionerad präst som 
arbetat inom EFS och boende i Piteå. 
Vi publicerar här den krönika han skrev 
inför en söndag i början av september.

Enheten i kristus

En burk Bullens korv, mjölk, några torra vit-
löksbröd, senap och kaffe det var min lunch 
vid stugan i förra veckan. Jag var där ute på ön 
för att försöka vintra så mycket som möjligt, 
även om dagarna fortfarande är ganska varma 
är det sorgligt nog dags för oss att tänka på 
den kommande vintern.

När jag satt där ute på sommarstugans altan 
och mumsade på mina korvar och de torra 
vitlöksbröden fick jag en associationstråd som 
jag tog tag i. Associationen låg i att jag började 
tänka på korv och på sångförfattare. Jag erin-
rade mig att jag haft ett föredrag om någon 
kvinnlig sångförfattare som var gift med en 
korvfabrikör. Jag plockade fram min telefon 
och började googla på korv och sångförfat-
tare. Så småningom föll bitarna på plats och 
namnet Lydia Lithell dök upp. Hon var gift 
med korvfabrikören Daniel Lithell som var 
upphovsmannen till korven Sibylla.

Då kom också fragment av mitt föredrag om 
Lydia Lithell fram i min gamla trötta hjärna.
Där medan jag mumsade på Bullens korv bör-
jade jag också att tänka på helgens tema som 
handlar om enheten i Kristus.

När jag tittade på de olika sånger och psal-
mer som Lydia Lithell skrivit upptäckte jag att 
den teologi och på det sättet hon skrev vissa 
av sångerna kunde lika väl ha varit skrivna av 
Luther eller Levi Pethrus eller CO Rosenius. 
Ur enhetsperspektivet var många av texterna 
ytterst gångbara.

Sången här nedan ger en fin bild på vad sön-
dagens tema handlar om. När vi enade talar 
om det som Lydia så träffsäkert skriver, då ska 
världen tro och då ska världen förstå säger Je-
sus. Det här är ett enhetens evangelium, ett 
nådens evangelium om en lidande Kristus för 
världens frälsning.

Det enda som bär när allting annat vacklar, 
det är Guds nåd och hans barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar 
när sist jag står hos Gud i härlighet.
Det enda jag vet det är att nåden räcker,  
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång,  
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.
Det enda som står igenom alla tider,  
är Kristi kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.  
Det varar blott en kort, en flyktig stund.  
Det enda jag har inför den vita tronen, det är 
en frälsad själ. Halleluja!
Och detta är nog ty all min synd blev sonad när 
Jesus dog för mig på Golgata.

Tänk vad en varmkorvsburk kan göra i min 
hjärna. Från korv till enheten i Kristus.

En skön helg önskar jag dig. Allt gott.                             
Gösta Degerman
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vi minns
Elvy Palmkvist Stenkyrka,
Elvy var aktiv i Lutherska syföreningen så 
länge den var verksam. Hon kom tidigt i 
kontakt med EFS arbete i barndomshemmet 
och var en trogen prenumerant på 
Missionstidningen. Elvy var också aktiv i 
Barnens vänners syförening. Vi minns henne 
som en trogen missionsvän.

Elsa Holmberg Fide var understödjare av 
EFS arbete och har efter ett långt liv fått 
sluta sin vandring här på jorden.
Vi minns dessa vänner med tacksamhet.

Peder

välkomna till

Fole 
Sönd. 18 okt. kl. 19 Gudstjänst  
Sönd. 15 nov. kl 19 Högmässa  
Fred. 4 dec. kl. 19 Syföreningsauktion 
Sönd. 6 dec. kl. 11 Gudstjänst

Måndagar jämna veckor kl. 18.30 – 
20.00 Scouter

Tisdagar jämna veckor kl. 19 
Syföreningens trivselkvällar

Tisdag 6 okt och 3 nov. kl. 19 Luffarslöjd

Tisdag 20 okt. och 17 nov. kl. 19 
Pappersslöjd

Vänge, Cedergrens Orgelmuseum
Fred. 2 okt kl. 19 Skördefest

Visby Terra Novakyrkan 
Söndagar kl 18.00 Gudstjänst

På grund av Corona och restriktioner 
är en del samlingar ej planerade ännu, 
läs därför alltid fredagstidningarnas 
predikoturer i dagstidningarna för aktuell 
information.

Jag bor ej här.
Jag är på genomresa.
En rastplats bara
är det hem, 
som jag på jorden fick.
Från evighetens synpunkt
blott ett ögonblick.
Och dock är jag glad.
Mot Guds eviga stad 
ser jag framåt 
med förväntansfull blick.

Hans Hallebo ur boken  
Någon frågar efter dig

Scouterna i Fole
Lörd. 17 okt. kl. 10-15 Scouternas tombola 
utanför Krampbroboden. Servering.
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